
  

 

 

 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 

 

 

UZAVŘENÁ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

L'ORÉAL Česká republika s.r.o., 

se sídlem Palác Křižík Plzeňská 11/213, 150 00 Praha 5, DIČ: CZ60491850,  IČ: 

60491850, zapsanou v oddílu C, vložce č. 27731 obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, zastoupená panem    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     x  

(dále jen "Prodávající") 

na straně jedné, 

 

a 

 

1. SOU Kadeřnické, se sídlem Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8, IČO: 00639028 

příspěvková organizace, jejímž jménem jedná pan Jan Cigánik 
  

(dále jen "Škola") 

na straně druhé. 

 

 

PREAMBULE 

 

1. Společnost  je v rámci své divize výrobků pro profesionální použití L'Oréal 

Professionnel výhradním dovozcem a distributorem kosmetických výrobků vysoké 

kvality značek L'ORÉAL PROFESSIONNEL 

2. Škola provozuje činnost odborné výuky a poskytuje střední odborné vzdělání budoucím 

kadeřníkům, přičemž následující provozovna Školy používající pro odborný výcvik 

výrobky  L'Oréal Professionnel je na adrese:  

  Praha 6 - Dejvice, Kafkova 39/1402, 

 

3. V tomto rámci a na tomto základě se Společnost a Škola dohodly na vzájemné 

spolupráci za účelem umožnění co nejkvalitnějšího vyškolení studentů na profesionální 

kadeřníky dle podmínek stanovených v této smlouvě. 

 

 

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Společnost se zavazuje po dobu trvání a za podmínek dle této smlouvy dodávat Škole 

výrobky L'Oréal Professionnel za zvýhodněné ceny a poskytovat školení o těchto výrobcích. 

Škola se zavazuje, že bude tyto výrobky užívat výlučně v rámci a za účelem odborného 

výcviku v souladu s touto smlouvou. 



 . 

 

 

 

 

ČLÁNEK 2. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

 

2.1. Společnost se zavazuje dodávat Škole pro potřeby odborného výcviku výrobky 

L'Oréal Professionnel za zvýhodněné ceny. Pro rok 2018 byla stanovena pro Školu 

sleva xxx na technické a stylingové přípravky používané v provozovně OV. Tato 

sleva se vztahuje na tarifní ceny, které jsou součástí Přílohy č.1 této smlouvy. 

Společnost si vyhrazuje právo tento ceník dle potřeby aktualizovat.  

2.2. Nedílnou součástí smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky v Příloze č. 2. 

 V zájmu zvýšení kvalifikace v rámci odborného výcviku se Společnost zavazuje 

zajistit bezplatné školení o přípravcích L´Oréal Professionnel a jejich použití pro  

učitele OV a studenty Školy pracující s výrobky L´Oréal Professionnel ve jmenované 

provozovně Školy v  a to za podmínek dohodnutých mezi Společností a Školou.  

Pro učitele OV a TV odborných předmětů budou poskytnuty všechny základní stáže ( 

Inoa, Majirel, Diarichesse, Dialight, TNA, SEPEX, Klíč k barvě 1 – 3, Studio Blond) 

organizované v sídle Akademie LP v rámci programu vzdělávání pro kadeřnické 

salony.  

Pro žáky 1x za 2 měsíce (v I. a II. Pololetí), budou organizované stáže přímo na 

provozovně školy (téma bude dohodnuto dle potřeby) jako den s externím 

technologem L´Oreal Professionnel. 

 

2.3. V rámci inspirace pro učitele OV a nejlepší žáky společnost poskytne 6 míst zdarma na 

prestižní stáž se zahraničním školitelem LP organizované v 2/2018. 

2.4. Společnost poskytne zdarma pro provozovnu 12 technických katalogů LP, dle možností 

inspirační booky aktuálních trendů, 1 ks technický steampod – profesionální žehlička na 

provozovnu, a 1x ročně 12 ks zástěr na barvení, 12 pláštěnek, vzorníky, štětce, misky 

dle aktuálního stavu skladu. 

Pro účely propagace značky společnost poskytne minimálně 4x ročně časopis 

Professionnel /30 ks, minimálně 2x ročně plakáty (s rámy)  aktuálních trendů. 

Po účely podpory a motivace žáků společnost poskytne minimálně 1x ročně 20 ks 

balíčků cen do vlastní kadeřnické soutěže školy. 

 

 

ČLÁNEK 3. POVINNOSTI ŠKOLY 

 

3.1. Škola se zavazuje objednávat a užívat výrobky L'Oréal Professionnel, na něž se 

vztahuje tato smlouva, výlučně pro účely a v rámci odborného výcviku svých 

studentů. Výrobky, které Škola obdrží od Společnosti za zvýhodněnou cenu dle této 

smlouvy, nesmí použít k jiným účelům ani poskytnout zdarma či za úplatu žádným 

třetím osobám. 

3.2. Škola se zavazuje používat při odborném výcviku výrobky L'Oréal Professionnel v 

souladu s pokyny Společnosti. Tyto pokyny se vážou především k dodržování 

přesných technologických postupů doporučených Společností při používání 

jednotlivých výrobků řady L´Oréal Professionnel.   



 . 

 

 

 

 

3.3. Za účelem kontroly plnění výše uvedených povinností Školy a pro umožnění 

Společnosti pružně reagovat na aktuální potřeby Školy, je Společnost oprávněna 

kontrolovat spotřebu a použití výrobků řady L'Oréal Professionnel Školou. Součástí 

toho je i kontrola respektování doporučené spotřeby materiálu na jednu aplikaci při 

používání výrobků z řady L´Oréal Professionnel. Doporučená optimální spotřeba 

materiálu odpovídající technologickým parametrům výrobků z řady L´Oréal 

Professionnel jsou uvedeny v technickém katalogu značky L´Oreal Professionnel, 

který bude zdarma dodán na provozovnu. 

3.4. Škola se zavazuje umožnit Společnosti kontrolu dle výše uvedeného článku 3.3. Za 

tímto účelem má Škola zejména povinnost vést kompletní evidenci o použití výrobků 

L'Oréal Professionnel, jakož i o poskytnutých službách při použití těchto výrobků a 

umožnit Společnosti přístup k této evidenci. 

 

ČLÁNEK 4. TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

4.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku a nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami.  

4.2 Kterákoli ze stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, pokud druhá 

strana poruší některou z povinností dle této smlouvy (včetně příloh) a nezjedná 

nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

4.3 Společnost je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit s okamžitou účinností a 

bez předchozího upozornění, pokud Škola poruší povinnost stanovenou v článku 

3.1.  

 

4.4 Obě strany berou na vědomí, že tato smlouva o spolupráci je uzavírána na základě 

skutečnosti, že Škola provozuje provozovnu, v níž pro účely odborného 

kadeřnického výcviku používají výrobky L'Oréal Professionnel. Tato smlouva 

automaticky pozbude účinnosti, pokud Škola přestane výrobky používat. 

 

 

ČLÁNEK 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

5.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatků podepsaných oběma 

stranami. Tím není dotčeno právo Společnosti změnit jednostranně Ceník výrobků 

dle článku 2.1. 

5.2 Příloha 1 a 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5.3 Tato smlouva se řídí českým právem.  

5.4 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným 

nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost 

ostatních ustanovení. 

5.5 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 

jednom. 
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V ………………….. dne …………… 

 

 

 

Společnost  Škola 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

L'ORÉAL Česká republika s.r.o. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 



 . 

 

 

 

 

Příloha č.1 - Ceník:         

 

 

 

Příloha č.2 - VOP     

 


